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PROTOCOL ENTRADA I SORTIDA 
 

Donat que la infraestructura del centre permet crear quatre accessos diferenciats, tots els             

alumnes accediran a la mateixa hora. Hi haurà quatre entrades diferenciades per a cada illa. 

-          Illa 1: entrada per la porta principal del carrer del Sol. 

-          Illa 2: entrada per la porta A del carrer Alzines. 

-          Illa 3: entrada per la porta B del carrer Alzines. 

-          Illa 4: entrada per la porta del parc del carrer Alzines / Costarrodona. 

Accés Grup Horari Entrada Horari Sortida 

Porta Principal 

(del Sol 13) 

Illa 1. Grup A 8.00 a 8.05 14.35 a 14.40 

Illa 1. Grup B 

Porta C. Alzines 

(Porta A) 

Illa 2. Grup A 8.00 a 8.05 14.35 a 14.40 

Illa 2. Grup B 

Porta C. Alzines 

(Porta B) 

Illa 3. Grup A 8.00 a 8.05 14.35 a 14.40 

Illa 3. Grup B 

Porta Parc 

(Alzines-Costarodona

) 

Illa 4. Grup A 8.00 a 8.05 14.35 a 14.40 

Illa 4. Grup B 

Illa 4. Grup C 

  

Les portes s’obriran a les 8.00h i es tancaran a les 8.05h. 

L’alumnat que arribi tard haurà d’accedir per la porta principal, respectant la distància de seguretat               

si hi ha altres alumnes esperant. 

Els recorreguts dins de l’institut estan senyalitzats i permeten que cada illa tingui un accés exterior                

diferenciat i senyalitzat als espais de treball, garantint la minimització dels riscos. Hi haurà una               

única porta d’entrada i sortida a cada illa docent, per tal de facilitar el control de les entrades i                   

sortides de l’alumnat als espais de treball i vetllar per l’estanqueïtat del grup. Podem veure els                

accessos i els recorreguts en els plànols 3 i 4. 

 

Tel. 93 8765674 — a8066322@xtec.cat — http://sinscardener.cat/ - http://portal.sinscardener.cat/  
 

http://agora.xtec.cat/sinscardener/
http://portal.sinscardener.cat/
https://agora.xtec.cat/sinscardener/


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Cardener 
Carrer del Sol, 13 
08250 Sant Joan de Vilatorrada 

 

 

 

 

Tel. 93 8765674 — a8066322@xtec.cat — http://sinscardener.cat/ - http://portal.sinscardener.cat/  
 

http://agora.xtec.cat/sinscardener/
http://portal.sinscardener.cat/
https://agora.xtec.cat/sinscardener/


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Cardener 
Carrer del Sol, 13 
08250 Sant Joan de Vilatorrada 

 

 

 

Tel. 93 8765674 — a8066322@xtec.cat — http://sinscardener.cat/ - http://portal.sinscardener.cat/  
 

http://agora.xtec.cat/sinscardener/
http://portal.sinscardener.cat/
https://agora.xtec.cat/sinscardener/


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Cardener 
Carrer del Sol, 13 
08250 Sant Joan de Vilatorrada 
 

Zones exteriors 

Les zones exteriors estaran senyalitzades i sectoritzades. Les zones asfaltades (exceptuant la pista             

superior) seran de pas i garantiran la circulació de l’alumnat reduint els riscos. Estaran senyalitzades               

indicant els recorreguts dins de l'institut. 

S’habilitaran espais coberts per garantir que surtin i entrin del pati per grups estables. 

Les zones verdes i la pista superior són les destinades preferentment a l’esbarjo. Estaran clarament               

diferenciades i sectoritzades per cadascun dels grups que les facin servir. 
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